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Lyly Lauri, puheenjohtaja, poistui 16:05
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Salmi Pekka, 3. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Kaleva Lassi
Kivistö Anneli
Mäkeläinen Suvi
Sasi Ilkka
Tulonen Irja
Vallin Veikko
Stenhäll Jaakko, varajäsen
Torkkola Sinikka, varajäsen
Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj.
Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj.
Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj., saapui 14:53, poistui 16:39
Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari, poistui 14:43
Jäntti Aleksi, apulaispormestari, läsnä 13:00-14:53, saapui 15:25
Loukaskorpi Johanna, apulaispormestari, läsnä 13:00-15:33, saapui 16:30
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja
Perämaa Juha, lakimies, sihteeri
Nikkilä Elina T, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kuosmanen Taru, johtaja, saapui 13:08, poistui 14:22
Leiponen Petri, kehittämisjohtaja, saapui 13:08, poistui 14:09
Lemmetty Arto, hallintoylilääkäri, saapui 14:09, poistui 14:22
Nurminen Mikko, johtaja, saapui 14:22, poistui 16:56
Hastio Pia, yleiskaavapäällikkö, saapui 15:14, poistui 16:40
Aarnikko Heljä, liikenneinsinööri, saapui 15:14, poistui 16:40
Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, saapui 15:14, poistui 16:56
Salkonen Riikka, joukkoliikenneinsinööri, saapui 16:40, poistui 16:56
Haapa-aho Olga
Minkkinen Minna

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.
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Juha Perämaa
Sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.03.2019

Pekka Salmi

Aila Dündar-Järvinen

muut allekirjoitukset

Kalervo Kummola
puheenjohtaja §:t 94-97

Elina T Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan nähtävänäolo
Yleisesti nähtäville www.tampere.fi
12.03.2019

Elina T Nikkilä, hallintosihteeri
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§ 88
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 89
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Aila Dündar-Järvinen
(varalle Lassi Kaleva ja Anneli Kivistö).
Perustelut
Pöytäkirja on tarkastettavana sekä sähköisesti että käsin viimeistään
maanantaina 11.3.2019.
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§ 90
Selvitys terveysasemaverkon tiivistämisestä
TRE:1611/00.01.03/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja kehittämisjohtaja Petri
Leiponen, puh. 044 430 9608, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Selvitys nykyisen laajuisesta terveysasemaverkosta hyväksyttiin
jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kämmenniemen palvelut säilyvät ennallaan.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Selvitys terveysasemaverkon tiivistämisestä hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle ja kehittämisjohtaja Petri Leiposelle.
Asian käsittelyn kuluessa asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti
päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:
"Selvitys nykyisen laajuisesta terveysasemaverkosta hyväksytään
jatkosuunnittelun pohjaksi.
Kämmenniemen palvelut säilyvät ennallaan."
Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan
päätöksenteon pohjana.
Perustelut
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kesän 2018 toimeksiannosta on selvitetty
mahdollisuuksia terveysasemaverkon tiivistämiseen kaupungissa ja
etenkin sen keskustassa. Aiempia muutoksia terveysasemaverkossa ovat
mm. Rahola-Pispalan terveysaseman lakkaaminen, Tipotien avaaminen,
Atalan terveysaseman lakkaaminen, valinnanvapauskokeilun alkaminen,
Tesoman hyvinvointikeskuksen avaaminen ja kesän 2018
palveluntuottajavaihdokset Keskustassa ja Hervannassa.
Selvitykseen on koottu tietoja nykyisestä terveysasemaverkosta ja -
toiminnasta Tampereella kustannusten hallinnan näkökulmasta,
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terveysasemien keskinäisestä vertailusta, asiakasnäkökulmasta, sekä
muun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon näkökulmasta.
Selvitystä varten on haettu vertailutietoa muista suurista kaupungeista,
Pirkanmaan maakuntasuunnittelusta ja hyvinvointikeskus- ja
lähitorisuunnittelusta.
Hatanpään, Tammelakeskuksen ja Kämmenniemen terveysasemien
kiinteistöihin kohdentuu korjausvelkaa. Terveysasematoiminta
muodostaa vain n. 3,5 % kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon menoista
ja menojen ylitysuhat muodostuvat muissa palveluissa.
Väestösuunnitteen mukaan kaupungin väestö kasvaa etenkin keskustan
alueella ja Hervannan suunnalla.
Selvityksen mukaan keskustan alueen terveysasemien (Tammelakeskus,
Hatanpää, Mehiläinen Keskusta ja Tipotie) tiivistämisellä ei saavuteta
hyötyjä suhteessa toimenpiteeseen liittyviin riskeihin. Terveysasemia
tulee arvioida ensisijaisesti palveluna, jota kiinteistöratkaisut tukevat.
Kämmenniemen terveysaseman kiinteistöstä on tehdyn selvityksen
mukaan mahdollista luopua. Alueen perusterveydenhuollon palvelut
tulisi suunnitella osana hyvinvointikeskus- ja lähitoripalveluverkkoa.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Petri Leiponen, Anniina Tirronen, Eeva Torppa-Saarinen
Liitteet

1 Selvitys terveysasemaverkon tiivistämisestä
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§ 91
Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraation valmistelun käynnistäminen
TRE:1594/00.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Taru Kuosmanen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja hallintoylilääkäri Arto
Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraation valmistelu
käynnistetään.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru
Kuosmaselle ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetylle.
Perustelut
Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraatiosta on
keskusteltu Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
sotejohdon yhteisissä kokouksissa, maakuntavalmistelussa sekä
Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa. Kokouksissa on esitetty
käynnistettävän valmistelu integraation toteuttamiseksi, aloittaen
sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin aikuispsykiatrian
integraatiosta. Hanketta valmistellaan osana maakuntauudistusta, joten
Pirkanmaan muut kunnat voivat myöhemmin liittyä mukaan
integraatioon.
Integraatiohankkeesta informoidaan muita Pirkanmaan kuntia
kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohtajien sekä tilaajarenkaiden ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pääneuvottelijoiden kokouksissa.
Integraation perusteena on tarpeen mukaisten mielenterveys- ja
päihdepalvelujen saatavuuden parantaminen sekä hoitoketjujen
toimivuuden varmistaminen. Pyrkimyksenä on sekä avohoidon
ensisijaisuuden vahvistuminen että sairaalahoidon toteutumisen
varmistuminen. Tavoitteena on parantaa hoitoketjujen toimivuutta ja
hoitoprosessien vaikuttavuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Psykiatria on
pitkään kuulunut rekrytointihaasteelliseen erikoisalaan ja erityisesti
psykiatripula on ollut merkittävä. Tampereen lääketieteellisen
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tiedekunnan vastuulla on sekä lääkäreiden peruskoulutus että
psykiatrian erikoislääkärikoulutus. Integraatio mahdollistaa
koulutusvastuun toteuttamisen ja henkilöstöresurssien järkevän käytön
niin, että rekrytointihaastetta voidaan pidemmällä aikavälillä helpottaa.
Yhteinen näkemys toiminnan kehittämisen tavoitteista luodaan
valmisteluprosessin aikana. Tuleva toiminnallinen uudistus kannattaa
pääosin jättää uuden organisaation tehtäväksi.
Keskeistä on saada hanke oikeaan suuntaan riittävän nopeasti.
Ehdotuksena on, että konsulttituella laaditaan visio, vaihtoehtoisten
mallien riskianalyysi, yhteiset tavoitteet, projektisuunnitelma ja viestinnän
periaatteet ja -suunnitelma.
Tekninen toteutus hyötyy Hatanpään fuusion kokemuksista.
Henkilökunnan mukaanotto ja viestintä ovat keskeisiä. Lukuisia
yksityiskohtia on helpompi ratkoa, jos periaatteet ja tavoitteet ovat
kirkkaat. Integraation yksityiskohtia valmistellaan alaryhmissä, joita
olisivat palvelutoiminta-, talous-, henkilöstö-, hallinto-, viestintä-, tila-,
tukipalvelu- ja ICT-ryhmät, jotka tarvittaessa voivat perustaa alaryhmiä.
Projektiryhmä kokoaa alaryhmien työskentelyn ja huolehtii aikataulun
pitämisestä. Projektiryhmän puheenjohtaja vie talousarvioivaikutteiset
kysymykset linjattavaksi hankkeen johtoryhmään, jona toimisi
Tampereen kaupungin ja Pshp:n sote johdon yhteistyöryhmä. Hallitukset
nimeävät ohjausryhmään edustajansa kuten HASA-Tays -projektissa.
Konsulttipalvelut on suunniteltu hankittavaksi Public Value Oy:ltä.
Konsultteina toimisivat Samuli Saarni ja Timo Vähämurto, jotka ovat
olleet mukana viemässä läpi vastaavaa Turun kaupungin ja Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian integraatiota. Lisäksi
hyödynnetään tuoreita ja vastaavan kokoluokan muita
integraatiokokemuksia.
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja
päihdepalvelujen yhteenlasketut toimintakulut olivat v. 2018 yhteensä
102 699 te, josta Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelujen osuus oli
35 157 te, Tampereen ostopalvelujen 22 935 te sekä Pshp:n 44 607 te.
Henkilöstöä Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 371 ja
Pshp:n aikuispsykiatrialla 503,5.
Jatkoyhteistyöstä Public Value Oy:n kanssa laaditaan puitesopimus
tuntipohjaisesti. Myöhemmän vaiheen konsulttituki koskee
psykiatriaspesifejä osia sekä hankkeen synergioita muihin hankkeisiin
(sote, psykiatrinen sairaala). Valmisteluhankkeen rahoitus esitetään
jaettavaksi Tampereen kaupungin, Pshp:n ja Pirkanmaan
maakuntavalmistelun kesken. Hankkeessa toimii 50 % työpanoksella
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asettama koordinointipäällikkö, muu
valmistelu tehdään oman työn ohella. Tavoitteena on integraation
toteutuminen 2020 vuoden alusta alkaen. Valmistelun käynnistämistä on
käsitelty Tampereen kaupungin johtoryhmässä 26.2.2019. Valmistelun
käynnistämisestä päätetään Tampereen kaupunginhallituksen
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suunnittelukokouksessa 4.3.2019 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
hallituksessa 25.3.2019. Projektin etenemisestä raportoidaan
säännöllisesti Tampereen kaupunginhallitukselle sekä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallitukselle.
Tiedoksi
Taru Kuosmanen, Arto Lemmetty
Liitteet

1 Aikuispsykiatrisen avohoidon ja sairaalahoidon integraation valmistelun
käynnistäminen
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§ 92
Tampereen seudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -
sopimuksen alustavat tavoitekokonaisuudet
TRE:8166/00.01.07/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.
fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kaupunginhallitus keskustelee MAL4-neuvottelujen tilanteesta ja
hyväksyy alustavat tavoitekokonaisuudet liiteaineiston mukaisesti.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian
käsittelyn aikana.
Anna-Kaisa Heinämäki ja Aleksi Jäntti poistuivat kokouksesta keskustelun
aikana.
Mikko Aaltonen saapui kokoukseen.
Perustelut
MAL4-sopimukseen tähtäävä neuvotteluprosessi on käynnissä.
Seutuhallitus on kokouksissaan 31.10. ja 28.11. käynnistänyt MAL4-
sopimukseen valmistautumisen ja rakennesuunnitelman uudistamisen.
Vuoden 2019 aikana toteutettavassa MAL4-sopimukseen tähtäävässä
suunnittelutyössä muodostetaan seudun yhteinen näkemys seudun
maankäytön, asumisen ja liikenteen lähivuosikymmenen kehittämisestä
ja priorisoidaan siihen liittyvät toimenpiteet. MAL4-sopimus valmistellaan
Rakennesuunnitelman 2040, Seutustrategian ja seudun
Ilmastotavoitteiden pohjalta.
Valtio on esittänyt neuvotteluiden pohjaksi rakenteen, jota on tarkoitus
käyttää kaikilla neljällä MAL-seudulla. Tampereen seudun sopimus, kuten
muidenkin seutujen, on tarkoitus neuvotella valmiiksi siten, että sopimus
on hyväksytty seudun kunnissa ja allekirjoitettavissa viimeistään
alkuvuodesta 2020. Tampereen seudulla neuvottelutyötä ohjaavat
kuntajohtajakokous ja edelleen seutuhallitus. Käytännön neuvotteluihin
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on nimetty seutua edustava neuvotteluryhmä. Kaupungilta
neuvotteluryhmään kuuluvat Mikko Nurminen, Virpi Ekholm ja Mika
Periviita.
Alkuvuodesta 2019 seututoimisto kartoitti seudun kunnista alustavia
lähtökohtia. Tapaamisten keskeisenä johtopäätöksenä voidaan todeta,
että keskustojen ja asemanseutujen kehittäminen on kaikissa seudun
kunnissa keskeinen teema. Keskusteluissa ilmenivät myös asumisen
kysymykset ml. asuntomarkkinoiden hallinta, monipuolinen
liikennejärjestelmän kehittäminen, työpaikka-alueet ja kasvun
mitoittaminen. Edelleen rakenteen toimivuus ja tehokkaan
joukkoliikenteen mahdollistaminen seudun ilmastopäästöjen
merkittäväksi vähentämiseksi nousi yhdeksi keskeiseksi tulevan MAL-
kauden tavoitteista. Valtion rooli alueiden kehityksen monipuolisessa
tukemisessa tulee tutkia tarkasti. Sopimuksen pitkäjänteisyyttä halutaan
lisätä.
Tampereen osalta edellä kuvatut teemat ovat keskeisiä.
Kaupunginhallituksen hyväksymissä hallitusohjelmatavoitteissa on
asioita, joita tulisi sisällyttää myös MAL4-sopimukseen. Kaupungin
hallitusohjelmatavoite nro 3 (kaupunkien kansallinen ja globaali
saavutettavuus) antaa hyvän pohjan myös MAL4-neuvotteluun.
Hallitusohjelmatavoitteiden maakäyttöön (kohta 5) ja valtion ja
kaupunkien väliseen sopimiseen (kohta 6) liittyvät kokonaisuudet ovat
keskeinen osa MAL-prosessia.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Virpi Ekholm, Mika Periviita
Liitteet

1 MAL-sopimusneuvottelujen aineisto, päivitetty kh 4.3.2019
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§ 93
Kantakaupungin yleiskaavan valmisteluvaihe
TRE:863/10.02.03/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kantakaupungin yleiskaavan suunnittelutilanne merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, liikenneinsinööri Heljä
Aarnikolle sekä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle.
Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta keskustelun aikana.
Aleksi Jäntti palasi kokoukseen.
Puheenjohtaja Lauri Lyly poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon
jälkeen ja varapuheenjohtaja Kalervo Kummola siirtyi puheenjohtajaksi.

Perustelut
Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain
päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017
hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin
kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja valtuustokauden tavoitteet
mittareineen. Valtuustokauden yleiskaavatyö on ohjelmoitu
valtuustokautta koskevassa yleiskaavoituksen työohjelmassa (KV
18.12.2017). Työohjelman mukaisesti valtuustokauden aikana on vireillä
kaksi yleiskaavaa. Kantakaupungin yleiskaavassa varmistetaan strategian
päämääristä urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Pohjois-Tampereen
strateginen yleiskaava käsittelee maankäyttökysymyksiä MRL:n
muutosten mutta myös mm. Teiskon matkailun kehittämisen
näkökulmasta. Molempien yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineisto
asetetaan nähtäville kevään 2019 aikana ja valmistelun yhteydessä
kehitetään yleiskaavaprosessia jatkuvasti kehittyvän tietomallin avulla.
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Kantakaupungin yleiskaavassa varaudutaan kaupunkistrategian
mukaisiin tavoitteisin: asukasmäärän 1,4 % vuotuiseen kasvuun,
hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä sekä älykkään ja kestävän
liikenteen edistämiseen. Hiilineutraalisuustavoitteen osalta
yleiskaavatyössä tuotetaan tietoa yhdyskuntarakenteen aiheuttamista
hiilidioksidipäästöistä ja tuotetaan mallinnuksia erilaisista
yhdyskuntarakenteen kasvuskenaarioista, joissa on mukana liikenteen
aiheuttamat päästövaikutukset. Älykkään ja kestävän liikenteen osalta
yleiskaava kytkeytyy käynnissä olevaan SUMP -työhön.
Asukasmäärän kasvutavoitteen toteutumiseksi kantakaupungin alueelta
on jo nyt osoitettavissa olemassa olevaa ja suunniteltua tontti- ja
kaavavarantoa asuntorakentamisen tarpeisiin. Suuri osa nykyisestä ja
tulevasta asumisen varannosta sijoittuu strategian mukaisesti
joukkoliikenteen ja aluekeskusten vyöhykkeille. Käytännössä em.
kaupungin kasvu kohdistuu alueille, joille sijoittuu jo nyt eri
käyttötarkoituksiin kaavoitettuja tontteja ja rakentamista. Tulevaisuuden
kasvu onkin suurelta osin nykyistä kaupunkirakennetta voimakkaasti
täydentävää ja uudistavaa. Laskennallisesti nykyinen tonttivaranto sekä
vireillä oleva ja ohjelmoitu asema- ja yleiskaavoitus mahdollistavat noin
142.000 uutta asukasta ja noin 7 milj. k-m² asuntorakentamista
hiilineutraalisuustavoitteen kannalta edulliselle keskusten ja
joukkoliikenteen vyöhykkeille.
Tulevaisuuden työpaikkakehityksen osalta Maakuntakaava 2040 osoittaa
työpaikkatavoitteeksi Tampereelle noin 47.000 ja kehyskuntiin yhteensä
noin 14.000 uutta työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä. Ennuste perustuu
Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteeseen, joka ennakoi
työpaikkakehitystä mm. väestökehityksen ja työvoimaosuuksien
kehityksen avulla. Ennuste lisäksi olettaa Pirkanmaan työllisyysasteeksi
noin 75 % vuonna 2040 ja että Pirkanmaa on työpaikkaomavarainen.
Yleiskaavatyön kanssa rinnakkain on tarkoituksenmukaista selvittää
Tampereen omiin tavoitteisiin pohjautuva tulevaisuuden työpaikka- ja
toimitilarakentamisen tarve. Tällä hetkellä muun kuin asumisen
käyttötarkoituksen tonttivarantoa on asemakaavoihin ohjelmoituna noin
1,5 milj. k-m². Muun käyttötarkoituksen varanto käsittää kaikki tuotannon
ja työpaikkatoimintojen, logistiikan, julkisen ja yksityisen palvelutilan sekä
maanpäällisten ja maanalaisten huoltotilojen tarpeet.
Yhdeksi yleiskaavatyön keskeiseksi teemaksi nousee tulevaisuuden
tarpeita vastaavaan työpaikkarakentamiseen varautuminen
asukasmäärän kasvaessa. Kantakaupungin alueelle sijoittuu raskaan
teollisuuden ja palveluvaltaisten työpaikkojen alueita yhteensä noin 1800
ha. Elinkeinorakenteessa tapahtuneista muutoksista johtuen
teollisuuden ja palveluvaltaisten työpaikka-alueiden nykyisten
maankäyttövarausten riittävyys ei ole tällä hetkellä
uhattuna. Kaupunkiseudulla tavoiteltujen liikennejärjestelmämuutosten
mahdolliset vaikutukset Tampereen työpaikka-alueiden maankäyttöön
tulee kuitenkin huomioida osana kokonaiskehitystä.
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Sen sijaan keskustojen monipuolisen ja tiiviin maankäytön alueille,
yleiskaavassa noin 1100 ha, on tavoitellun kasvun määrästä ja laadusta
johtuen ohjelmoitu pääosin uutta asuntorakentamista, josta osa korvaa
olemassa olevia toimitilatontteja ja -kortteleita. Sen lisäksi, että olemassa
olevilla teollisuuden ja palvelutyöpaikkojen alueilla pidättäydytään
maankäytön muutoksesta, tulisi varmistaa keskustoissa ja
joukkoliikenteen vyöhykkeillä asuntorakentamisen lisäksi riittävä
varautuminen työpaikkoja mahdollistavaan toimitilarakentamiseen.
Muita yleiskaavatyöhön kytkeytyviä ja tässä vaiheessa keskusteltavia
teemoja ovat ilmastovaikutusten arviointiin liittyvä työ, valtuuston
ponsiesityksen (KV 15.5.2017) pohjalta keskeneräinen lähijuna-asemia
koskeva selvitys ja Ruotulan maankäyttötavoitteet sekä Väyläviraston
selvitys Tampereen kehätien sisäisten maanteiden roolit yhteydessä laadittu
Nokian moottoritien maankäyttötarkastelu.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Taru Hurme, Mika
Periviita, Milko Tietäväinen, Kaisu Anttonen, Ville-Mikael Tuominen, Ari
Vandell, Elina Karppinen, Mirjam Larinkari, Tarja Jalo
Liitteet

1 Yleiskaavan valmistelutilanne
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§ 94
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP
TRE:1600/08.01.02/2019
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman tilannekatsaus merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, yleiskaavapäällikkö Pia Hastiolle, liikenneinsinööri Heljä
Aarnikolle sekä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle.
Johanna Loukaskorpi palasi kokoukseen.
Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.
Perustelut
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) on strateginen
suunnitelma, jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita paremman
elämänlaadun näkökulmasta. Perinteisessä kaupunkiliikenteen
suunnitelmassa keskiössä on liikenne ja sen kasvun aiheuttamat
tulevaisuuden kehittämistarpeet. Tampereen väkiluku kasvaa, jolloin
tehtyjä matkojakin on enemmän tulevaisuudessa. Kestävän
kaupunkiliikkumisen suunnitelmassa nousevat esiin ympäristöllinen,
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, kuten liikkumisen tasa-arvo. Miten
liikennejärjestelmämme voi edistää ihmisten tasa-arvoa, miten se
palvelee lapsia, vanhuksia, vammaisia, pienituloisia tai vähemmistöjä?
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma kuvaa, miten Tampereen
strategiassa 2030 ”Tampere - sinulle paras” esitetyt tavoitteet toteutuvat
kaupunkiliikkumisessa. Liikkumistavoista etenkin kävely, pyöräily ja
joukkoliikenne painottuvat. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma
on lähtökohtaisesti osallistava prosessi. Suunnitelmaa valmistellaan
yhteistyössä kaupungin eri sektoreiden, järjestötoimijoiden, sidosryhmien
ja asukkaiden kanssa.
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Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma pitää sisällään kuvauksen
liikkumisen nykytilasta, kaupunkiliikkumisen vision vuodelle 2030,
tavoitteet ja toimenpideohjelman. Lisäksi olennaisen osan suunnitelmaa
muodostavat toimenpiteiden seurantaa ja vaikuttavuutta kuvaavat
mittarit. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman päivittäminen
tulevaisuudessa ajoittuu samaan tahtiin yleiskaavan päivittämisen kanssa.
Kevään 2019 valmistellaan ehdotusta toimenpideohjelmaksi.
Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö on valmistellut Tampereen CO2-
tavoitteiden osalta liikennettä koskevat toimenpide-ehdotukset, jotka
ovat osa Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman
toimenpidekokonaisuutta.
Tiedoksi
Mikko Nurminen, Ari Vandell, Heljä Aarnikko
Liitteet

1 Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma SUMP
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§ 95
Joukkoliikenteen linjasto 2021
TRE:1039/08.01.01/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen
Valmistelijan yhteystiedot
Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Linjasto 2021-projektin tilanne ja päätöksentekoaikataulu merkitään
tiedoksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko
Nurmiselle, joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkoselle sekä
joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle.
Perustelut
Joukkoliikenteen linjastosuunnitteluprojekti vuoteen 2021 lähestyy
päätöksentekoa. Linjastomuutoksia on suunniteltu lähes vuoden ajan
tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja alueen asukkaiden kanssa.
Linjastosuunnitelmia on tarkennettu noin 5000 asukkailta saadun
kommentin perusteella sekä ottaen huomioon seudun kasvu ja
alueelliset maankäyttömuutokset.
Ratikkaliikenteen käynnistyminen vuonna 2021 muuttaa linjastoa
osaltaan. Jatkossa osalla alueista paras palvelutaso syntyy bussin ja
ratikan yhdistelmällä. Yhteydet alueellisiin palveluihin säilyvät
vaihdottomina ja vaihdolliset matkat suunnitellaan erikseen siihen
suunniteltujen pysäkkien kautta.

Tiedoksi
Mika Periviita
Liitteet

1 Linjasto 2021
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§ 96
Lautakuntien ja jaostojen ym. sekä viranhaltijoiden ym. päätösten otto-oikeus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Perustelut
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:
- asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.2.2019
- sivistys- ja kulttuurilautakunnan 21.2.2019
sekä seuraavat viranhaltijapäätökset:
Avopalvelujohtaja
§ 60 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen asiakasohjausyksikössä
/vammaispalvelut, 27.02.2019
Hankejohtaja
§ 7 Koelaitoksenkadun perustusurakka välillä Kiiskisaarensilta-Oskari
Helmisen aukio, Annala Yhtiöt Oy, 22.02.2019
Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 4 Hiedanrannan kehitysyhtiön taloudelliset ja rahoitukselliset
asiantuntijapalvelut, lisätyö, 28.02.2019
§ 5 Hiedanranta - Vesilupahakemus ensimmäisen vaiheen vesistötäytölle
Vaitinaron, 28.02.2019
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 6 Keskusvirastotalon työympäristön kehittämistä koskevan
asiantuntijatuen hankinta, 22.02.2019
§ 7 Tampereen kaupungin osallistuminen Elokuvaosuuskunta Camera
Cagliostron Viimeinen matadori - tuotannon tukemiseen, 22.02.2019
§ 8 Tampereen kaupungin osallistuminen Pictura Films Oy:n Tampere
Sinfonia elokuvan tukemiseen, 22.02.2019
§ 9 Tampereen kaupungin osallistuminen Filmimaa Oy: Kunniakierros
dokumenttielokuvan tukemiseen, 22.02.2019
§ 10 Tampereen kaupungin osallistuminen Filmaattiset Oy:n Ellan
matkassa, Muuttopäiväkirjat sekä Unelmahäät tuotantojen tukemiseen,
22.02.2019
§ 11 Tampereen kaupungin osallistuminen Yellow Film & TV Oy ja Bavaria
Fiction GmbH Ivalo / Arctic Circle rikostrilleri tukemiseen, 22.02.2019
§ 12 Tampereen kaupungin osallistuminen Warner Bros ITVP Finland Oy
Onnenpyörä tv-visailusarjan kausien 3 ja 4 tukemiseen, 22.02.2019
§ 13 Tampereen kaupungin osallistuminen Aito Media Oy:n Napakymppi-
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tuotannon 4. tuotantokauden tukemiseen, 22.02.2019
§ 14 Yritystontin 837-65-7067-2 vuokra-ajan jatkaminen, 22.02.2019
§ 15 Toimivallan delegointi ESR-hankehaun vireillepanoa varten,
25.02.2019
Johtaja, hyvinvoinnin palvelualue
§ 16 Saatavien poistaminen tileistä ja perinnästä sosiaali- ja
terveyslautakunnan alaisissa yksiköissä, 28.02.2019
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 24 Isokuusenkadun rakennusurakka 2019, 23.02.2019
§ 25 Silta ja muiden taitorakenteiden suunnittelu- ja
rakennuttamispalveluiden hankinta, 23.02.2019
§ 27 Sammonkadun rakennusurakka 2019, 23.02.2019
§ 29 Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman kilpailuttamisen
asiantuntijatehtävien tilaaminen, 23.02.2019
§ 30 Leinolankadun rakennusurakka 2019, 23.02.2019
§ 26 Makkarajärvenkadun plv 30-625 kunnallistekniikan rakentaminen,
23.02.2019
Pelastusjohtaja
§ 25 Luottokortin myöntäminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella,
27.02.2019
Pormestari
§ 26 Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten ohjausryhmän asettaminen
2019 -2020, 25.02.2019
§ 27 Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston
varapuheenjohtajan osallistuminen Rakennustarkastuspäiville Vantaalla,
25.02.2019
§ 28 Vieraanvaraisuuden osoittaminen Potilasasiamiespäivien
osallistujille 6.11.2019, 27.02.2019
§ 29 Vieraanvaraisuus Tampereen Lomamatkailijat ry:lle 19.2.2020,
27.02.2019
§ 30 Vieraanvaraisuus kansainväliselle ETMU -konferenssille 14.11.2019 ,
27.02.2019
Tietohallintojohtaja
§ 14 Digitaalisen palvelualustan hankinta Työllisyyspalveluihin ja
Tampereen seudun ammattiopistoon pienhankintana, 22.02.2019
§ 17 Uutiskirjepalvelun hankinta Liana Technologies Oy:ltä, 26.02.2019
§ 16 Tietohallintoyksikön rahoitusosuus Tampereen asemakeskus -
hankkeen tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen tehtäviin, 26.02.2019
§ 15 Vuoden 2019 ICT-kehittämismäärärahan allokointi - Hyvinvointi,
22.02.2019
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§ 97
Tiedoksi merkittävät asiat
TRE:112/00.01.03/2019
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Merkitään tiedoksi.
Perustelut
1) Pirkanmaan liitto on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
maakuntahallituksen esityslistan 4.3.2019 (TRE:156/00.03.01/2019).
Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan internetistä
osoitteesta http://pirkanmaajulkaisu.ktweb.fi/
2) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on lähettänyt kaupungille
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen esityslistan 6.3.2019 (TRE:
755/00.03.01/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa
kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta http://www.tampereenseutu.
fi/paatoksenteko/seutuhallitus/
3) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähettänyt kaupungille Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin hallituksen esityslistan 4.3.2019 (TRE:561/00.03.01
/2019). Esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa kokonaisuudessaan
internetistä osoitteesta https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri
/Hallinto_ja_paatoksenteko/Esityslistat_ja_poytakirjat
4) Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki on vastaanottanut
kaupungille posliinilautasen, jonka Guangzhoun apulaispormestari on
lahjoittanut Tampereen kaupungille 14.2.2019 Tampereen ja
Guangzhoun 10-vuotisen ystävyyskaupunkiyhteistyön johdosta.
5) Pormestari Lauri Lyly on 4.3.2019 vastaanottanut
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n pöytästandaarin
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa yleisötilaisuudessa Tampereella.
Liitteet

1 Maakuntahallituksen asialista 4.3.2019
2 Seutuhallituksen asialista 6.3.2019
3 PSHP hallituksen asialista 4.3.2019
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Muutoksenhakukielto
§88, §89, §92, §93, §94, §95, §96, §97
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§90, §91
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös
sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere
Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.
tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi
Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.

